
ПОСЕТА 62. МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ КЊИГА У БЕОГРАДУ 

 

 

Ни ове године нисмо занемарили „регионално највећу манифестацију посвећену 

књизи“. Међународни сајам књига у Београду, који се одвијао под слоганом „кључ је у 

књигама“  посетили смо 26. октобра током школског дана.  

 

Земља почасни гост Сајма била је књижевност 

на немачком језику тако да су се програмом „четири 

земље један језик“ представиле Немачка, Аустрија, 

Швајцарска и Лихтенштајн. Сајам је отворио 

аустријски писац Карл Маркус Гаус а поред руског 

писца Јевгенија Водоласкина, нобеловке Херте Милер, 

немачког писца Марсела Бајера, много страних и 

домаћих писаца представило се публици кроз низ 

приређених програма. Програми и изложбе су 

истовремено обележили и значајне јубилеје : 800 

година од крунисања Стефана Првовенчаног, 250 година од рођења Филипа Вишњића, 170 

година "Горског вијенца", 150 година од смрти Шарла Бодлера, 125 година од рођења Иве 

Андрића, век од смрти Милутина Бојића и Владислава Петковића Диса, 50 година 

Маркесовог романа "Сто година самоће", 50 година романа "Дервиш и смрт" Меше 

Селимовића, 10 година од смрти Николе Милошевића и Стевана Раичковића. Ове године 

представио се и Нови Сад као „град гост“.   

Наши ученици су правовремено обавештени  да се истовремено, под 

покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја и под слоганом 

„Образована Србија, успешна Србија“,  одржава 48. сајам образовања и наставних 

средстава који „промовише квалитетно образовање као основ развоја и напретка друштва“, 

тако да су неки од њих стигли и да се информишу о условима студирања на појединим 

факултетима  

 

Наравно, захваљујући ангажовању 

професора Јована Гашовић, који је био и 

организатор и вођа пута, могли смо и ове године 

купити одређен број књига, неколико стручних, 

роман овогодишњег нобеловца Казуа Ишигура, 

неколико књига према интересовањима ученика.  

 

 

Донатор је, као и прошле године био NEO – DISPLAY DOO SENTA, који већ низ 

година доприноси васпитно.образовном раду наше установе, донирајући средства за 

набавку књига у школској библиотеци. Искрено смо им захвални.    

 


